EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RÜTBE TERFİ SINAV SORULARININ
HAZIRLANMASI VE MESLEK İÇİ YÖNETİCİLİK EĞİTİMİNE DAİR YÖNERGE

Onay Tarih
Onay Makamı

:04.04.2005
:İçişleri Bakanı

Amaç
Madde 1- Bu Yönergenin amacı, 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı
Kanunun 6/4/2001 tarihli ve 4638 sayılı Kanunla değişik 55 inci maddesi hükümlerine göre
sınavla terfi edecek olan personel için düzenlenecek rütbe terfi sınavlarının sorularının
hazırlanmasında ve verilecek meslek içi yöneticilik eğitim kursunda uygulanacak esas ve
usulleri belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönerge, Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenecek meslek içi
yöneticilik eğitimi ile ilgili olarak; rütbe terfi sınav sorularının hazırlanması ve eğitim
kursunda uygulanacak program, kursiyerlerin başarı, disiplin ve devam durumlarına ilişkin
esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönerge, 10/8/2001 tarihli ve 24489 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının
Çalışmalarına İlişkin Yönetmeliğin 29, 37 ve 38 inci maddeleri hükümlerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönergede yer alan:
Genel Müdürlük
: Emniyet Genel Müdürlüğünü,
Akademi
: Polis Akademisini,
Başkan
: Polis Akademisi Başkanını,
Başkanlık
: Polis Akademisi Başkanlığını,
Yönetmelik
: Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve
Değerlendirme Kurullarının Çalışmasına İlişkin Yönetmeliği,
Kurs
: Meslekiçi Yöneticilik Eğitim Kursunu,
Enstitü
: Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri
Enstitüsünü,
Başarı Testi
: Kurs sonunda her grup için ayrı ayrı olmak üzere verilen tüm
dersleri kapsayan ve 100 (yüz) soruyu ihtiva eden karma
sorulardan oluşan ve 100 (yüz) dakika süreli, kurs sonu başarı
değerlendirme yazılı testini,
Okul
: Polis Akademisinde kursu vermekle görevlendirilen eğitim
birimini veya birimlerini
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Rütbe Terfi Sınav Sorularının Hazırlanması
Soru Hazırlama
Madde 5- Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personelinin Bir Üst Rütbeye Terfi Sınavlarına
Dair Yönerge hükümlerine göre yapılacak olan rütbe terfi sınavında sorulacak sorular, teorik
ve pratik yönetim teknikleri ile bir yöneticinin bilmesi gereken mesleki ve genel kültür
konularında olmak üzere;
a) Anayasa %10,
b) Yönetim Hukuku %20,
c) Polis Meslek Mevzuatı (Emniyet Teşkilatı Kanunu, Polis Vazife ve Selahiyet
Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü)
%40,
d) İnsan Hakları (Ulusal Mevzuatımız ve Uluslararası Sözleşmeler) %10,
e) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi %10,
f) Genel Kültür %10
ağırlıklı olarak oluşturulur.
Sorular, Başkanlıkça belirlenecek Akademi öğretim görevlilerinden oluşturulan bir
komisyon vasıtasıyla ve gizlilik esaslarına uyularak hazırlanır.
3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun , 6/4/2001 tarihli ve 4638 sayılı Kanunun 1
inci maddesi ile değişik 55 inci maddesinde (B) grubu olarak belirlenmiş personelden emniyet
amirliğine terfi edecekler için yapılacak sınavda sorulacak sorular, birinci ve ikinci fıkradaki
esaslar çerçevesinde ayrı hazırlanır. Ancak bu personel, meslek içi eğitim kursuna (A) grubu
polis amirleri ile birlikte alınır.
Hazırlanan sorulardan, konuların ağırlık yüzdesine göre her rütbe grubuna göre ayrı
ayrı oluşturulan 100 (yüz) soruluk testler, sınav tarihinden en az bir gün önce ilgili sınav
komisyonu başkanına “çok gizli” ibareli olarak bir görevli ile mazrufen ve teslim-tesellüm
tutanağı ile teslim edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Meslek İçi Yöneticilik Eğitim Kursu
Kurs
Madde 6- Kurs, sınıf ortamında eğitim veya uzaktan eğitim yöntemiyle verilir.
Kursun Süresi
Madde 7- Başkanlıkça yapılacak takvime uygun olarak Rütbe terfi sınavında başarılı
olanların alınacağı kursa sınavın yapıldığı haftayı takip eden Pazartesi günü başlanır.
Kurs, her iki grup personel için iki hafta üzerinden günde azami altı saat olarak
düzenlenir. Kurs sonunda yapılacak başarı tespit sınavı bu süreye dahil değildir.
Müfredat Hazırlama
Madde 8- Kursta uygulanacak müfredat başkomiserlikten emniyet amirliğine terfi
edecek olan personel için orta kademe yöneticilik ve 3. Sınıf Emniyet Müdürlüğünden 2. Sınıf
Emniyet Müdürlüğüne terfi edecek personel için yüksek kademe yöneticililik özellikleri göz
önünde tutularak ayrı ayrı olmak üzere hazırlanır ve uygulanır.

Ders Programı
Madde 9- Ders programı Enstitü tarafından hazırlanır ve uygulanır. Bir ders süresi 45
dakikadır. Her ders arasında 15 dakika dinlenme arası verilir. Ders haftalara bölünebileceği
gibi blok olarak da yapılabilir.
Sınıf Ortamında Eğitim
Madde 10- Kursun sınıf ortamında eğitim yöntemi ile verilmesi durumunda;
a) Kursiyerler derslere devam etmek zorundadırlar. Fevkalade hallerde Başkanlıkça 3
güne kadar izin verilebilir. Her hal ve şartta üç günden fazla devamsız olan kursiyer başarısız
sayılır.
b) Kursiyerler, kurs başlamadan önce iki fotoğraf, kimlik ve nüfus cüzdan örneği ile
okula başvurmak zorundadır.
c) Kurslara, resmi üniformalı olarak devam edilir.
d) Kursiyerler, kurs süresince sıfat ve statülerinin gerektirdiği disiplin kurallarına
tabidirler.
Uzaktan Eğitim
Madde 11- Kursun, uzaktan eğitim yöntemi ile verilmesi durumunda;
a) Kursiyerlere rütbe terfi sınavının yapılacağı gün dersleri internet veya intranet
ortamında izleyebilmeleri için internet şifreleri, ders programı ve benzeri bilgiler ile diğer
hususlar tebliğ edilir.
b) Uzaktan eğitimi sağlayacak kurum tarafından dersler ile ilgili materyaller,doküman
ve notların 24 saat ulaşılabilir olması sağlanır.
c) (değişik:07.04.2005) Kursiyerlere, kurs ve kurs sonu yapılan sınav döneminde acil
ve zorunlu haller hariç görev verilemez.
Başarılı Olma
Madde 12- Kurs sonunda başarı testi uygulanır. Başarı testi, müfredatta yer alan ders
görevlilerinin verdikleri ders saati başına 3 soru olmak üzere, 5 şıklı hazırlayacakları test
soruları arasından Başkanlıkça seçilen 100 soru sorularak uygulanır.
Başarı testleri Enstitü sorumluluğunda ve gözetiminde yapılır. Kopya çekilmez.
Başkasının yerine başarı testine girilmez. Bu fiilleri işleyenler başarısız sayılır.
Bütünleme veya engel sınavı yapılmaz.
Başarı testinde en az 60 puan alanlar başarılı sayılır ve başarılı olanlara Başkanlıkça
hazırlanan sertifika verilir.
2. sınıf emniyet müdürü rütbesine terfi edecekler ile (A) ve (B) grubu polis
amirlerinden emniyet amiri rütbesine terfi edecekler için ayrı ayrı düzenlenecek başarı listeleri
Genel Müdürlük Personel Dairesi Başkanlığına Mayıs ayının ilk haftası başında teslim edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler
Yönergede olmayan Hususlar
Madde 13- Yönergede yer almayan hususlar Başkanlıkça verilecek talimata göre
yürütülür.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 14- 8/2/2002 tarihli Bakan Onayı ile yürürlüğe giren Emniyet Genel
Müdürlüğü Rütbe Terfi Sınav Sorularının Hazırlanması ve Meslek İçi Yöneticilik Eğitimine
Dair Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 15- Bu Yönerge Onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 16- Bu Yönerge hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

